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Inauguračný spis pozostáva z viacerých častí, ktoré obsahujú všetky potrebné 

náležitosti. Súčasťou spisu je životopis uchádzačky, zhrnutie vedecko-výskumnej 

práce, účasť na konferenciách a informácie o vedeckej škole uchádzačky.  

 

Pedagogická činnosť 

Doc. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. pôsobí ako vysokoškolská pedagogička od roku 

2006 doteraz. Na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v 

Bratislave, na Ústave sv. J. N. Neumanna vyučuje predmety Ošetřovatelství v 

interních oborech, Ošetřovatelství v pediatrii, Ošetřovatelství v neurologii, Paliatívni a 

hospicovaá péče, Klinická cvičení, Klinická praxe.  

 

V rámci pedagogickej činnosť pôsobila ako konzultantka študentov pri spracovávaní  

diplomových prác:105, bakalárskych prác 43, doktoranských prác 4. Taktiež bola 

oponentkou diplomových prác:13, bakalárskych prác:43 a dizertačných prác: 2 .   

 

 

Vedecko-výskumná činnosť 

Uchádzačka bola riešiteľkou alebo spoluriešiteľkou troch výskumných úloh.   

Svoje vedecké pôsobenie preukazuje i pri vedení doktorandských prác (3 úspešne 

vyškolení doktorandi v odbore Ošetrovateľstvo). 

 

Prednášková činnosť 

Odbornú akceptáciu autorky dokumentuje aktívna účasť na množstve odborných 

a vedeckých konferencii v Česku i  v zahraničí (uchádzačka sa zúčastnila 45 

konferencií z toho 27 zahraničných).Viedla sekcie na  medzinárodných konferenciách 

a bola členkou vedeckého výboru domácich i  medzinárodných vedeckých podujatí.  

 

Publikačná aktivita 

Doc. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. je spoluautorkou 3 vedeckých monografií 

vydaných v zahraničných vydavateľstvách a 3 vedeckých monografií vydaných v 



domácich vydavateľstvách, patria do kategórie A. Sumárne je autorkou alebo 

spoluautorkou 138 publikácii, z toho je 6 výstupov v kategórii A, 18  prác bolo 

uvedených v časopisoch s IF väčším ako 0,35.   

Počet citácii je 126 z toho 16 v SCOPUS, 9 v WOSSCI, 24 v CIBA.  

 

Prínos pre vedu 

Uchádzačka je členkou ČAS, je členkou komisií pre obhajoby doktorandských 

dizertačných prác. Recenzentkou publikácii v časopise Zdravotníctvo a sociálna 

práca, zároveň je členkou redakčnej rady.  

 

Záver 

Doc. PhDr. Dagmar Kalátová,  PhD. svojou pedagogickou a vedecko-výskumnou 

prácou prispieva k rozvoju odboru Ošetrovateľstvo. V plnom rozsahu spĺňa  

požadované kritéria Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n.o 

v Bratislave na inauguračné konanie.  

 

Na základe uvedených skutočnosti odporúčam inauguračnej komisii i Vedeckej rade 

VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave schváliť návrh na vymenovanie za profesora doc. 

PhDr. Dagmar Kalátovú, PhD. v odbore 7.4.1 Ošetrovateľstvo.  

 

 

V Trenčíne, 23.09.2019                        prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD. 


